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Habiliteringsläkare ny tjänst på Habilitering & Hälsa
Sedan hösten 2015 är Annika Brar anställd som habiliteringsläkare inom Habilitering &
Hälsa. Habiliteringsläkarens uppdrag är att stärka den medicinska vården för vuxna
personer med funktionsnedsättning i Stockholms län.
> Habiliteringsläkare

Vill du vara med på våra bilder?
Vi ska ta fram en broschyr om Habilitering & Hälsa och söker personer som vill vara med
bild. Bilderna kommer även att användas på webben. Vi behöver representanter för alla våra
målgrupper; barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar samt anhöriga. Hör av
dig till Lisbeth Sjöberg på Forum Funktionshinder om du är intresserad.
lisbeth.sjoberg@sll.se telefon 08123 350 25.

Fokus på autism
68 april anordnas en konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumet.
Konferensen hålls på Stockholms universitet.
> Konferensen Fokus på autism

"Ditt barns rättigheter enligt Barnkonventionen" på fyra språk
"Ditt barns rättigheter enligt Barnkonventionen" är ett informationsblad till
föräldrar/vårdnadshavare som besöker habiliteringen. Informationsbladet har nu översatts
till arabiska, somaliska, svenska och turkiska.
> Ditt barns rättigheter enligt Barnkonventionen

Nya chefer på habiliteringscenter Tullinge och Haninge
Annika Eriksson efterträder Eva Bergdahl på habiliteringscenter Tullinge. Elin Rawet har fått
tjänsten som ordinarie chef på habiliteringscenter Haninge.

Webbanpassad app
Vi har tagit fram en app för barn inför deras
första besök på Postoperativa
behandlingsenheten. "Undra besöker
habiliteringen" vänder sig till barn med
funktionsnedsättning, men alla barn ha kul
med appen som innehåller över 30 roliga
animationer och ljud att upptäcka.
Appen har tidigare bara funnits för
läsplatta, men finns nu även som
webbversion.
> Undra på webben
> Undra på App Store
> Undra på Google Play

Forum Funktionshinder
Bibliotekets öppettider våren 2016
Biblioteket har öppet måndag  torsdag 12.30  16.30. Under följande onsdagar har vi öppet
till 18.00: 3/2, 2/3, 6/4, 18/5, 1/6.
> Biblioteket
Biblioteket 08123 350 30
Rådgivningen 08123 350 10, texttelefon 08123 350 40
Från 1 mars kan du få rådgivning om samhällets stöd i biblioteket när det är öppet. Tiden för
rådgivning är 20 minuter. Ingen förbokning kommer att krävas.
> Forum Funktionshinder

Kursprogram för våren
Nu är Forum Funktionshinders
kursprogram för våren klart.
Kolla igenom det program som är aktuellt
för dig och anmäl dig gärna till någon av
vårens utbildningar eller temakvällar. En
del av föreläsningarna är öppna för alla.

> Kursprogram för närstående
> Kursprogram för yrkesverksamma

Nytt på Publicerat
Nytt nummer av Habilitering
Nu
Vården och samhället uppmärksammar
allt mer behoven hos barn som är
anhöriga till personer med allvarlig
sjukdom eller funktionsnedsättning. I
senaste numret av Habilitering NU berättar
vi om barnens situation och hur de kan få
stöd.

> Habilitering Nu 2015  3

Dysfagi och nutrition hos vuxna med flerfunktionsnedsättning
Habiliteringscenter Södertälje och Rehabmedicinska kliniken vid vuxenhabiliteringen på
Danderyds sjukhus har tillsammans genomfört en pilotstudie om dysfagi (ät och
sväljsvårigheter) hos personer med flerfunktionsnedsättning.
> Dysfagi och nutrition hos vuxna med flerfunktionsnedsättning
> Publicerat

Funktionshindersguiden
Det finns mycket användbar information på vår webbplats Funktionshindersguiden. Här kan
du läsa om stöd och rättigheter, få information om hjälpmedel och mycket mer. Letar du till
exempel efter olika intresseorganisationer hittar du en sammanställning här.
> Intresseorganisationer
funktionshindersguiden.se

Mer informationom om Habilitering & Hälsa hittar du på habilitering.se
Facebook

Twitter
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